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กระบวนการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ไทยแนวสยองขวัญ

เพื่อการจัดจำาหน่ายในต่างประเทศ

Thai Horror Film Creation Process for Overseas Distribution

มนฤดี  ธ�ด�อำ�นวยชัย*

บทคัดย่อ

 ง�นวจิยัฉบบันีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่สร�้งสรรคภ์�พยนตรแ์นวสยองขวญัทีม่เีรือ่งร�วทีน่�่สนใจผ�่นบทภ�พยนตร์

ทีม่คีว�มน่�กลวัเพือ่ก�รจดัจำ�หน�่ยภ�พยนตรไ์ปยงัตล�ดต�่งประเทศโดยเฉพ�ะตล�ดเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้โดยอ�ศยั

แนวคิดง�นวิจัยเชิงสร้�งสรรค์และกระบวนก�รผลิตภ�พยนตร์เป็นกรอบก�รศึกษ� ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในก�รศึกษ�

ประกอบดว้ยก�รสงัเกตแบบมสีว่นรว่มโดยผูว้จิยัเองซึง่มหีน�้ทีเ่ปน็ผูอ้ำ�นวยก�รสร�้งฝ�่ยบรหิ�ร (Executive Producer) 

ของภ�พยนตร์เรื่อง “ม�กับฝน (Love Rain)” ก�รสัมภ�ษณ์เจ�ะลึกผู้กำ�กับภ�พยนตร์เรื่อง “ม�กับฝน (Love Rain)” 

ก�รสัมภ�ษณ์เจ�ะลึกผู้จัดจำ�หน่�ยภ�พยนตร์ในประเทศม�เลเซีย เวียดน�ม สิงคโปร์ และล�ว และรวบรวมเอกส�รที่

เกี่ยวข้องกับก�รผลิตภ�พยนตร์เรื่อง “ม�กับฝน (Love Rain)”

 ผลก�รวิจัยพบว่� ภ�พยนตร์สยองขวัญของไทยเป็นที่ต้องก�รของตล�ดเอเชียอ�คเนย์ และท�งบริษัทผู้สร้�ง

ภ�พยนตรข์องผูวิ้จัยได้รบัโจทยม์�จ�กลกูค้�ให้ผลิตภ�พยนตรส์ยองขวญัท่ีมกี�รปร�กฏของผแีละมฉี�กท่ีนำ�เสนอถึงคว�ม

น่�กลัวเป็นระยะ ๆ ซึ่งผู้อำ�นวยก�รสร้�งได้นำ�โจทย์ดังกล่�วม�ห�รือกับผู้กำ�กับเพื่อสร้�งสรรค์ภ�พยนตร์ต�มท่ีผู้จัด

จำ�หน่�ยในประเทศอ�เซยีนตอ้งก�ร โดยตดัสนิใจเลอืกผูก้ำ�กบัจ�กคว�มคุน้เคยและคว�มชืน่ชอบในง�นก่อนหน�้นีท้ีเ่คย

ทำ�รว่มกนัม� โดยผูก้ำ�กบันำ�เสนอบทภ�พยนตรส์ัน้สยองขวญัทีเ่คยเขยีนไว ้และนำ�ม�ขย�ยใหม้คีว�มย�วสองชัว่โมงเพือ่

ให้เหม�ะกับก�รฉ�ยในโรงภ�พยนตร์ กระบวนก�รสร้�งภ�พยนตร์สยองขวัญนั้นประกอบด้วยขั้นตอนของก�รพัฒน� 

ก�รเตรยีมก�รถ�่ยทำ� ก�รถ่�ยทำ� กระบวนก�รหลงัก�รถ�่ยทำ�และก�รจดัจำ�หน�่ย ซึง่ภ�พยนตรเ์รือ่ง “ม�กบัฝน (Love 

Rain)” นั้นมีรูปแบบก�รจัดจำ�หน่�ยที่มีก�รเจรจ�ก�รค้�ทำ�สัญญ�ซื้อข�ยกับต่�งประเทศก่อนจึงทำ�ก�รกำ�หนดก�รฉ�ย

ในประเทศไทยเพื่อให้ส�ม�รถฉ�ยในหล�ย ๆ ประเทศในเวล�ใกล้เคียงกัน

คำาสำาคัญ: ภ�พยนตร์ไทยแนวสยองขวัญ / กระบวนก�รสร้�งสรรค์ / ก�รจัดจำ�หน่�ยในต่�งประเทศ

Abstract 

 This research aimed at creating horror film which presents the horrible scene for the distribution 

to the overseas country especially ASEAN countries. The concept of creative research and stage of 

film production were applied as the research framework. The methodologies applied in this research 

were participant observation as the researcher was the executive producer of the film “Love Rain” 

(the selected project), depth interviews with directors and foreign film buyers and related document 

collection. 

 Results indicated that Thai horror films were needed in Southeast ASEAN market. The producer 

got the brief from foreign buyers to produce the horror film which must have the real ghosts appeared 

* ดร. หลักสูตรศิลปศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�ก�รจัดก�รสื่อบันเทิง สถ�บันกันตน�
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inside from scene to scene. The producer                

consulted with the director to create the horror 

film as requested from foreign buyers. The              

producer selected the director worked together 

before which had the most favorite work in his 

mind. The director proposed one short horror 

film and the producer agreed to expand that work 

to feature film. The process of producing the film 

consisted of the development, preproduction, 

production, postproduction and distribution. For 

the film “Love Rain”, the distribution process is 

different from other Thai films that the producer 

closed the deals with foreign buyers before            

planning the release date in Thailand.

Keywords: Thai Horror Film / Creation Process 

/ Overseas Distribution

บทนำา

 ภ�พยนตร์ไทยเป็นที่รู้จักในตล�ดต่�งประเทศ

ม�กข้ึนในช่วงทศวรรษที่ผ่�นม�โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง

ภ�พยนตรแ์นวผสียองขวญัโดยในตล�ดเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต้หรือเออีซีต่�งยอมรับว่�ภ�พยนตร์ผีสยองขวัญ

ของไทยมีคว�มน่�กลัวและเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมใน

ประเทศเพื่อนบ้�นทั้งม�เลเซีย อินโดนีเซีย พม่� ล�ว 

กัมพูช�และเวียดน�ม 

 ในช่วงหล�ยปีที่ผ่�นม�นี้ คว�มสนใจในก�ร

เคล่ือนย้�ยผลผลิตท�งวัฒนธรรมข้�มพรมแดนของ

ประเทศในภมูภิ�คเอเชยีมเีพิม่ขึน้ ก�รพฒัน�ดังกล�่วเกดิ

จ�กคว�มสำ�เรจ็ของวฒันธรรมเอเชยีตะวันออกซึง่เข�้ม�

แทนที่วัฒนธรรมอเมริกัน เริ่มต้นจ�กผลผลิตท�ง

วัฒนธรรมของญี่ปุ่นในช่วงปล�ยทศวรรษที่ 1990 และ

ต่อม�คอืก�รถ�โถมของคลืน่เก�หล ี(Korean Wave) ซึง่

ได้รับคว�มสนใจจ�กนักวิช�ก�รเป็นอย่�งม�ก ก�รเกิด

ขึ้นของสม�คมช�ติอ�เซียนทำ�ให้มีคว�มสนใจในก�ร

วิเคร�ะหท์�งวฒันธรรมข�้มช�ติของภมูภิ�คอ�เซยีน ก�ร

แลกเปลี่ยนท�งวัฒนธรรมของอ�เซียนได้รับคว�มสนใจ

ม�กขึ้นเนื่องจ�กคว�มเข้มแข็งของก�รเชื่อมโยงท�ง

เศรษฐกิจและมีค่�นิยมหลักบ�งอย่�งร่วมกัน

 ภ�พยนตร์สยองขวัญของไทยเป็นตัวอย่�งของ

ผลผลติท�งวฒันธรรมท่ีเป็นท่ีนยิมในม�เลเซยี ภ�พยนตร์

ไทย 6 ใน 7 เรื่องที่ทำ�ร�ยได้ม�กที่สุด 200 อันดับแรกใน

ม�เลเซียในปี 2013 คือ ภ�พยนตร์สยองขวัญ และ 5 ใน 

6 เรื่อง ในปี 2014 เช่นเดียวกัน แผ่นดีวีดีภ�พยนตร์ไทย

ในร้�นดีวีดีที่ม�เลเซีย เช่น ร้�นสปีด้ีวิดีโอ (Speedy 

Video) ที่ข�ยดีคือภ�พยนตร์ผีสยองขวัญ ด้�นสื่อ

ออนไลน์ก็เช่นกัน ภ�พยนตร์ผีสยองขวัญของไทยมีชื่อ

เสียงม�กกว่�ประเทศอื่น ๆ ในแถบอ�เซียน (Ainslie, 

2015:56)

 จะเห็นได้ว่�ภ�พยนตร์ไทยเป็นท่ีรู้จักในตล�ด

ต่�งประเทศม�กขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่�นม� โดยเฉพ�ะ

อย�่งยิง่ภ�พยนตร์แนวผสียองขวญั โดยในตล�ดอ�เซยีน

หรือเออีซีนั้นยอมรับว่�ภ�พยนตร์ผีสยองขวัญของไทย

เป็นภ�พยนตร์ที่น่�กลัวที่สุด และเมื่อมีก�รสร้�ง

ภ�พยนตรแ์นวนีอ้อกม�ไมเ่พยีงได้รบัก�รตอบรบัทีด่จี�ก

ตล�ดภ�พยนตร์ในประเทศแต่ยังได้รับก�รท�บท�ม

ตดิตอ่จ�กผูจ้ดัจำ�หน�่ยภ�พยนตร์ในกลุม่ประเทศเอเอซี

นำ�ไปฉ�ยด้วยเช่นกัน แต่ในช่วงปีท่ีผ่�นม� ก�รผลิต

ภ�พยนตร์ไทยแนวสยองขวัญกลับทำ�ร�ยได้ในประเทศ

ได้น้อยลง ซึ่งเป็นปร�กฏก�รณ์เช่นเดียวกับในตล�ดต่�ง

ประเทศด้วย จ�กก�รสอบถ�มผู้จัดจำ�หน่�ยภ�พยนตร์

ในกลุ่มประเทศเออีซีพบว่� ภ�พยนตร์สยองขวัญในช่วง

หลังข�ดคว�มน่�กลัว ไม่สยองขวัญอย่�งท่ีคิดจึงทำ�ให้

ภ�พยนตร์ไทยแนวสยองขวัญได้รับคว�มนิยมน้อยลง 

ด้วยเหตุนี้ในฐ�นะผู้ท่ีเคยผลิตภ�พยนตร์แนวสยองขวัญ

เรื่อง 9-9-81 บอกเล่�เก้�ศพ ซึ่งเป็นภ�พยนตร์งบจำ�กัด

ท่ีได้รับก�รตอบรับจ�กตล�ดท้ังในประเทศและต่�ง

ประเทศเป็นอย่�งดี จึงมีคว�มคิดท่ีจะสร้�งสรรค์

ภ�พยนตร์แนวสยองขวัญท่ีมีท้ังเรื่องร�วท่ีน่�สนใจโดย

สะท้อนออกม�ผ่�นบทภ�พยนตร์ที่มีก�รเล่�เรื่องแบบมี

ชัน้เชิงและนำ�เสนอคว�มน�่กลวัต�มแบบฉบบัภ�พยนตร์

สยองขวัญของไทย จึงเป็นท่ีม�ของโครงก�รผลิต

ภ�พยนตร์ไทยเรื่อง “ม�กับฝน” (Love Rain)

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพือ่สร้�งสรรค์ภ�พยนตร์แนวสยองขวัญทีม่เีร่ือง

ร�วที่น่�สนใจผ่�นบทภ�พยนตร์ที่มีคว�มน่�กลัวสำ�หรับ

ก�รจัดจำ�หน่�ยในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

 ง�นวิจัยครั้งนี้ได้ใช้กรอบแนวคิดด้�นง�นวิจัย

เชิงสร้�งสรรค์ซึ่งเป็นก�รผสมผส�นระหว่�งศ�สตร์ด้�น

ก�รวิจัยและศ�สตร์ด้�นก�รสร้�งสรรค์ง�นศิลปะ และ

กรอบแนวคิดด้�นกระบวนก�รผลิตภ�พยนตร์ เป็น

แนวท�งในก�รศึกษ�วิจัยโดยกรอบแนวคิดส�ม�รถนำ�

เสนอเป็นแผนภ�พดังต่อไปนี้

ก�รกำ�หนดแนวคิด

i

ก�รออกแบบร่�ง

i

ก�รพัฒน�แบบ

i

ก�รประกอบสร้�ง

i

ก�รเก็บร�ยละเอียด

i

ผลง�นสร้�งสรรค์ภ�พยนตร์

เรื่อง “ม�กับฝน

 (Love Rain)”

i

ก�รนำ�เสนอผลง�น

i

ก�รประเมินผล

ภ�พที่ 1 กรอบแนวคิดของก�รวิจัย

แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดการวิจัยเชิงสร้างสรรค์

 ก�รวจัิยเชงิสร้�งสรรค์เป็นก�รวจัิยทีมี่ตน้กำ�เนดิ

จ�กส�ข�ศลิปะ ซึง่แนวท�งทีส่�ข�ศิลปะใชใ้นก�รพฒัน�

องค์คว�มรู้สองรูปแบบหลัก คือ ก�รสร้�งสรรค์ศิลปะ

วิช�ก�ร สร้�งสรรค์ศิลปะ-วิจัยและก�รวิจัยศิลปะ ก�ร

สร้�งสรรค์ศิลปะ-วิจัย (Practice-led หรือ Practice-

based ) เป็นก�รทำ�ง�นสร�้งสรรคโ์ดยใหก้�รปฏบิตัเิปน็

เคร่ืองมือนำ�ไปสูค่ว�มรูใ้หมใ่นส�ข�น้ันๆ ผลสรปุของก�ร

สร้�งสรรค์คือง�นสร้�งสรรค์ ผลสรุปเป็นง�นวิจัยก็คือ 

ง�นวิจัย ส่วนก�รวิจัยศิลปะ หรือ Research/                 

Theoretical Practice เป็นก�รศึกษ�หรือก�รค้นคว้�

อย่�งมีระบบด้วยวิธีวิทย�ก�รวิจัยเพื่อให้ได้ม�ซ่ึงข้อมูล

คำ�ตอบหรือข้อสรุปรวมท่ีจะนำ�ไปสู่คว�มก้�วหน้�ท�ง

วิช�ก�รหรือเอื้อต่อก�รนำ�วิช�ก�รนั้นไปประยุกต์

 สรุพล วริฬุหร์กัษ์ (2559) ไดอ้ธบิ�ยถงึกรอบคำ�

อธิบ�ยท�งวิช�ก�รในก�รประกอบสร้�งง�นศิลปกรรม 

(ศิลปวัตถุ-ศิลปะก�รแสดง)เพื่อวิ เคร�ะห์ผลง�น

สร้�งสรรค์ศิลปะ-วิจัย 7 ขั้นตอน ไว้ดังต่อไปนี้

 1.  ก�รกำ�หนดแนวคิด (Design conception) 

  1.1 คว�มคดิทีจ่ะสร�้งสรรคง์�นชิน้นี้

เกิดจ�กสิ่งใดบ้�ง

  1.2 ก�รนำ�คว�มคดิจ�กสิง่เหล�่นัน้ม�

ประมวลกันเป็นแนวคิดของท่�นมีวิธีก�รอย่�งไร

  1.3 แนวคิดท่ีเกิดข้ึนมักมีหล�ยแนว 

ท�่นเลอืกแนวใดม�พฒัน� เพร�ะเหตใุด มวิีธกี�รอย�่งไร

  1.4 แนวคิดของท่�นมักมีกรอบคว�ม

คิดกำ�กับ ท่�นจำ�กัดขอบเขตของง�นศิลปกรรมอย่�งไร

 

 2. ก�รออกแบบร่�ง (Design visualization)

  2.1 ก�รออกแบบร่�ง เป็นก�รแปร

คว�มคิดในข้อที่ 1 ให้เป็นรูปร่�งชัดเจนแทนคำ�อธิบ�ย 

ท่�นแปรอย่�งไร

  2.2 ก�รออกแบบร่�งอ�จมีหล�ยช้ิน

เพื่อพิจ�รณ�คว�มเป็นไปได้ จ�กนั้นท่�นเลือกแบบใด

แบบหนึ่งม�พัฒน�ต่อ ท่�นมีเหตุผลท�งวิช�ก�รในก�ร

เลือกอย่�งไรเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจน

 3.  ก�รพัฒน�แบบ (Design development) 

  3.1 ก�รพฒัน�แบบร่�งทีเ่ลอืกแลว้ใน

ข้อท่ี 2 ให้เป็นแบบจรงิท่ีมรี�ยละเอยีดครบถ้วนมขีัน้ตอน

อย่�งไร

  3.2 ก�รทำ�แบบจรงิตอ้งคำ�นงึถงึปจัจยั

ในก�รประกอบสร้�งหล�ยอย่�ง อ�ทิ วัสดุ วิธีก�ร ขั้น

ตอนก�รทำ�ง�น เทคนิคพิเศษ ร�ยละเอียดที่สำ�คัญ ก�ร

ปรับแบบให้เหม�ะสมยิ่งข้ึน ท่�นใช้วิช�ก�รในแต่ละขั้น

ตอนอย่�ง อธิบ�ยก�รปรับทั้งที่สำ�เร็จและไม่สำ�เร็จหรือ

สำ�เร็จน้อยกว่�ที่ท่�นมุ่งหวัง

  3.3 ก�รทำ�แบบจริงมีก�รเขียนแบบ

ร�ยละเอียดเท่�จริงในบ�งร�ยก�รเพื่อให้นำ�ไปใช้ในก�ร

ขั้น Pre-

production

ขั้น Production

ขั้น Post-

production

ขั้น Distribution

i
i

i
i

i

i

i

i

i

i

i
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ประกอบสร�้งไดแ้มน่ยำ� ท่�นมวีธิเีขยีนแบบร�ยละเอยีด

ที่ว่�นี้อย่�งไร

  3.4 ก�รทำ�แบบจรงิบ�งกรณมีกี�รทำ�

หุน่จำ�ลองยอ่สว่นบ�้งเท�่จรงิบ�้งแลว้แตก่รณ ีท�่นเลอืก

ทำ�ชนิดใดชนิดหน่ึงหรอืไมเ่พร�ะเหตุใด ห�กทำ�มขัีน้ตอน

และวิธีก�รอย่�งไร

 

 4. ก�รประกอบสร้�ง (Design construction)

  4.1 ก�รประกอบสร้�งเปน็ก�รผลติผล

ง�นจริง ท่�นต้องจัดเตรียมปัจจัยต่�ง ๆ  ในก�รประกอบ

สร้�งอย่�งไร

  4.2 ก�รประกอบสร้�งมีขั้นตอนโดย

ละเอียดอย่�งไรบ้�ง แต่ละขั้นตอนมีคว�มสำ�คัญอย่�งไร

  4.3 ในระหว่�งก�รประกอบสร้�งมัก

มีปัญห�เกิดขึ้นในลักษณะต่�ง ๆ ท่�นค้นพบเหตุแห่ง

ปัญห�และใช้หลักวิช�ใดแก้ไขให้สำ�เร็จลุล่วง

 4.4 ก�รประกอบสร�้งอ�จทำ�ใหไ้ดป้ระสบก�รณ์

ใหม่ ๆ ท่�นถอดประสบก�รณ์เหล่�นั้นม�ได้หรือไม่ 

อย่�งไร

 5. ก�รเก็บร�ยละเอียด

  5.1 ก�รเก็บร�ยละเอียดเป็นขั้นตอน

สำ�คญัทีท่ำ�ให้ผลง�นศิลปะสมบรูณ ์ท�่นได้ทำ�ง�นขัน้ตอน

นี้อย่�งไรบ้�ง แต่ละขั้นตอนมีวิธีก�รเก็บร�ยละเอียด

อย่�งไร

  5.2 ผลของก�รเกบ็ร�ยละเอยีดทำ�ให้

ง�นศิลปะดีขึ้นกว่�ก่อนเก็บร�ยละเอียดอย่�งไร

  5.3 ก�รเกบ็ร�ยละเอยีดมคีว�มรูใ้หม่

ที่ท่�นพบหรือไม่ อะไรบ้�ง

 6.  ก�รนำ�เสนอผลง�น (Design presentation)

  6.1 ผลง�นศิลปกรรมยอ่มมรีปูลกัษณ์

แตกต�่งกนัไปต�มส�ข�วชิ�และเฉพ�ะช้ินง�น ซึง่ต้องนำ�

ผลง�นม�เสนอให้ส�ธ�รณชนได้ดูได้ฟัง ดังน้ันก�รนำ�

เสนอผลง�นจึงต้องมีวิธีก�รที่เหม�ะสม ท่�นมีวิธีก�รนำ�

เสนออย่�งไรบ้�ง และวิธีที่ท่�นตัดสินใจเลือกทำ�นั้นดี

อย่�งไร

  6.2 ก�รตัดสินใจเลือกบุคคล วันเวล� 

สถ�นที่ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในก�รนำ�เสนอผลง�น

  6.3 ก�รประม�ณก�รผลลัพธ์และผล

ที่ได้รับจริง (จำ�นวนวัน เวล� รอบที่แสดง คนดู ฯลฯ)

 

 7. ก�รประเมินผล (Design evaluation)

  7.1 ก�รประเมินผลควรวัดจ�กอย่�ง

น้อย 3 กลุ่ม คือ ผู้ร่วมง�นระดับบริห�ร ผู้ร่วมง�นระดับ

ปฏิบัติก�ร ผู้ชมผลง�น 

  7.2 ก�รประเมินผลผู้ชมควรวัดจ�ก

นิทรรศก�รท�งทัศนศิลป์หรือศิลปะก�รแสดง ควรมีก�ร

นับจำ�นวนและก�รประเมินคว�มรับรู้ คว�มคิดเห็น วิธี

ก�รควรเป็นอย่�ไร เหตุผลในก�รเลือกวิธีนั้น

  7.3 ข้อมูลของผู้ชมควรอภิปร�ยให้

เห็นว่�มีผลอย่�งไรต่อง�นศิลปกรรมที่จัดแสดง

   7.4 คว�มคิดเห็นของผู้ชมที่กรอก

แบบสอบถ�มหรือเขียนลงในสมุดเยี่ยมชมเป็นอย่�งไร

และสะท้อนแนวท�งอะไรต่อง�นศิลปกรรมที่แสดง

 ง�นวิจัยครั้งนี้ได้ใช้กรอบแนวคิดทั้ง 7 ขั้นตอน

ข้�งต้นเป็นกรอบในก�รวิจัยเพื่อศึกษ�ถึงกระบวนก�ร

สร้�งสรรค์ง�นศิลปะอันได้แก่ ภ�พยนตร์สั้น ซึ่งจัด

เป็นก�รนำ�เสนอผลง�นศิลปะก�รแสดงผ่�นสื่อประเภท

หนึ่งเช่นกัน

กระบวนการผลิตภาพยนตร์

 แบสเชยีน คลฟี (2006) กล�่วถงึขัน้ตอนในก�ร

ผลิตภ�พยนตร์ตั้งแต่ต้นจนจบว่�มี 4 ขั้นตอน คือ 

 1. ขัน้พฒัน� (Development) ในขัน้นีผู้อ้ำ�นวย

ก�รสร้�งเริ่มต้นแนวคิดของภ�พยนตร์โดยพัฒน�เป็น

บรรจุภัณฑ์ท่ีพร้อมนำ�เสนอและพย�ย�มท่ีจะระดมทุน

ก�รสร้�งภ�พยนตร์เพื่อให้โครงก�รได้ดำ�เนินไปสู่ก�รเต

รียมก�รถ่�ยทำ� ก�รสร้�งสรรค์บรรจุภัณฑ์ (Packaging) 

คือ ก�รคัดเลือกนักแสดงและผู้กำ�กับที่จะช่วยประกัน

คว�มสำ�เร็จของภ�พยนตร์ อย่�งไรก็ดีนักแสดงและผู้

กำ�กับที่มีชื่อเสียงจะยอมรับง�นห�กมีคว�มมั่นใจว่�ก�ร

จัดจำ�หน่�ยภ�พยนตร์จะเป็นไปในระดับที่เหม�ะสม ดัง

นัน้ผูอ้ำ�นวยก�รสร�้งจงึอ�จตอ้งมสีญัญ�ก�รจดัจำ�หน�่ย

ก่อนจึงจะได้รับข้อตกลงที่ดีจ�กนักแสดงและผู้กำ�กับ

 2. ข้ันเตรียมก�รถ่�ยทำ� (Pre production) 

เป็นขั้นตอนที่ต้องทำ�ก�รแตกร�ยละเอียดต่�งๆของบท

ภ�พยนตร์ (Screenplay breakdown) ก�รจัดต�ร�ง

ก�รถ�่ยทำ� (Shooting schedule) ก�รสำ�รวจและจดัห�
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สถ�นที่ (Location scouting) ก�รจัดทำ�งบประม�ณ 

(Budget) ก�รคัดเลือกนักแสดง (Casting) ก�รขอ

อนุญ�ตต่�ง ๆ  ก�รจัดจ้�งทีมง�น ก�รควบคุมดูแลหน่วย

ก�รผลิต ก�รดำ�เนินก�รด้�นพิธีก�รขออนุญ�ต ก�รเช่�

อปุกรณ ์ก�รจัดทำ�คลงัอปุกรณ์ ก�รควบคมุดูแลง�นแลบ็ 

ก�รจดัก�รด้�นค่�จ้�ง ก�รประกนัภยั ก�รเตรยีมก�รหลงั

ก�รถ่�ยทำ� ฯลฯ 

 3. ขั้นก�รถ่�ยทำ� (Production) เป็นขั้นตอนที่

ภ�พยนตร์เร่ิมก�รถ่�ยทำ�จริงจัง ต้องมีก�รควบคุมดูแล

งบประม�ณก�รถ่�ยทำ�อย่�งรัดกุม ง�นประช�สัมพันธ์

เริม่ตน้ข้ึน ก�รไหลของขอ้มลูจ�กสำ�นกัง�นไปยงัสถ�นที่

ถ่�ยทำ�เริ่มขึ้น ผู้อำ�นวยก�รสร้�งต้องมั่นใจว่�ทุกคนที่

เกี่ยวข้องกับก�รถ่�ยทำ� ทีมง�นทุกคน นักแสดงทุกคน

ตอ้งรูว้�่อะไรจะเกิดขึน้ เมือ่ไรและทีไ่หน โดยผูจ้ดัก�รกอง

จะมหีน�้ทีป่ระส�นง�นและควบคุมดูแลคว�มรว่มมอืของ

หน่วยง�นต่�ง ๆ ในขั้นตอนนี้จะมีก�รทำ�ง�นใน 4 ด้�น

หลัก ๆ คือ ก�รบล็อกกิง (Blocking) ก�รจัดแสง                

(Lighting) ก�รซักซ้อมรอบสุดท้�ย (Final Rehearsal) 

และก�รถ่�ยทำ� (Shooting)

 4. ขัน้หลงัก�รถ�่ยทำ� (Post production) เมือ่

ก�รถ่�ยทำ�เสร็จสิน้ ก�รผลิตจะเข้�สูข่ัน้สดุท้�ยคอืข้ันหลงั

ก�รถ่�ยทำ� ซึ่งเก่ียวข้องกับก�รตัดต่อ ก�รทำ�เทคนิค

พิเศษด้�นเสียงและภ�พ ก�รทำ�ดนตรีประกอบภ�ยหลัง

จ�กที่ภ�พยนตร์ถ่�ยทำ�เสร็จสิ้นและเข้�สู่กระบวนก�ร

หลงัก�รถ�่ยทำ�แลว้จนกระทัง่ภ�พยนตรเ์สรจ็พรอ้มฉ�ย 

ผู้อำ�นวยก�รสร้�งจะต้องไปดำ�เนินก�รเจรจ�ตกลงกับผู้

จัดจำ�หน่�ยภ�พยนตร์ในช่องท�งต่�ง ๆ เพื่อทำ�ก�รเผย

แพร่ภ�พยนตร์ต่อไป ซึ่งช่องท�งในก�รจัดจำ�หน่�ย

ภ�พยนตร์ น้ันประกอบไปด้วย โรงภ�พยนตร์ใน

กรุงเทพมห�นครและปริมณฑล โรงภ�พยนตร์ในต่�ง

จังหวัด แผ่นดีวีดี สื่อออนไลน์ โทรทัศน์แบบบอกรับ

สม�ชิก โทรทัศน์แบบดูฟรี รวมไปถึงก�รจัดจำ�หน่�ยไป

ยังช่องท�งในต่�งประเทศ ซึ่งขั้นตอนนี้ก็คือ ขั้นตอนของ

ก�รจัดจำ�หน่�ย (Distribution)

ระเบียบวิธีวิจัย

 ก�รศึกษ�ถึงกระบวนก�รในก�รสร้�งสรรค์

ภ�พยนตร์เรื่อง “ม�กับฝน (Love Rain)” จะดำ�เนินก�ร

ศึกษ�ต�มแนวท�งก�รวิจัยเชิงสร้�งสรรค์ 7 ขั้นตอน 

ได้แก่ 

 1. ก�รกำ�หนดแนวคดิ คอื ก�รศกึษ�ถงึทีม่�ของ

แนวคิดในก�รสร้�งสรรค์

 2. ก�รออกแบบร�่ง คอื ก�รแปรคว�มคดิในขัน้

ตอนที่ 1 ให้เห็นเป็นรูปธรรม

 3. ก�รพัฒน�แบบ คือ ก�รพัฒน�แบบร่�งท่ี

เลือกแล้วในข้อที่ 2 ให้เป็นแบบจริงที่มีร�ยละเอียดครบ

ถ้วน

 4. ก�รประกอบสร�้งคอื กระบวนก�รสร�้งสรรค์

ผลง�นจริง

 5. ก�รเก็บร�ยละเอียด คือ กระบวนก�รเก็บ

ร�ยละเอียดให้เป็นชิ้นง�นที่สมบูรณ์

 6. ก�รนำ�เสนอผลง�น คือ กระบวนก�รในก�ร

เผยแพร่ผลง�นสร้�งสรรค์

 7. ก�รประเมินผล คือ ก�รศึกษ�คว�มคิดเห็น

ของผู้ร่วมง�นและผู้ชมผลง�น

 ท้ังนี้ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลต�มข้ันตอนทั้ง 7 

ข้�งต้นนั้นใช้วิธีก�รดังนี้

 • ก�รสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยผู้วิจัยเองซึ่ง

มีหน้�ที่เป็นผู้อำ�นวยก�รสร้�งฝ่�ยบริห�ร (Executive 

Producer) ของภ�พยนตรเ์รือ่ง “ม�กบัฝน (Love Rain)”

 • สัมภ�ษณ์เจ�ะลึกผู้กำ�กับภ�พยนตร์เรื่อง             

“ม�กับฝน (Love Rain)”

 • สัมภ�ษณ์เจ�ะลึกผู้จัดจำ�หน่�ยภ�พยนตร์ใน

ประเทศ ม�เลเซีย เวียดน�ม สิงคโปร์ และล�ว

 • รวบรวมเอกส�รที่ เกี่ยวข้องกับก�รผลิต

ภ�พยนตร์เรื่อง “ม�กับฝน (Love Rain)”

ผลการวิจัย

 ก�รนำ�เสนอผลก�รวิจัยใช้แนวท�งก�รวิจัยเชิง

สร้�งสรรค์เป็นกรอบในก�รนำ�เสนอ โดยกระบวนก�ร

สร้�งสรรค์ภ�พยนตร์เรื่อง “ม�กับฝน (Love Rain)” มี

ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นดังนี้

 1. ก�รกำ�หนดแนวคิด

 ภ�พยนตร์เรื่อง “ม�กับฝน (Love Rain)” เริ่ม

ต้นข้ึนจ�กผู้อำ�นวยก�รสร้�งซ่ึงได้รับโจทย์ม�จ�กผู้จัด

จำ�หน่�ยภ�พยนตร์ในประเทศม�เลเซียว่� ต้องก�ร

ภ�พยนตรไ์ทยแนวผสียองขวัญ และตอ้งเป็นหนงัทีม่ผีนี�่

กลวัจรงิๆในภ�พยนตร ์ไมใ่ชภ่�พยนตร์แนวเขย�่ขวัญสัน่
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ประส�ท แต่ต้องมีฉ�กที่มีผีปร�กฏและน่�กลัวจริง ๆ  

จ�กโจทย์ที่ได้รับม� ผู้อำ�นวยก�รสร้�งเลือกที่จะปรึกษ�

กับผู้กำ�กับที่เคยได้ร่วมง�นกันม�ก่อนในภ�พยนตร์เรื่อง 

9-9-81 บอกเล่�เก้�ศพ ซึ่งเป็นภ�พยนตร์ของบริษัทท่ี

ส�ม�รถจัดจำ�หน่�ยไปยังต่�งประเทศและทำ�ให้ผู้จัด

จำ�หน่�ยในต่�งประเทศรู้จักชื่อเสียงของบริษัทในฐ�นะ

สตูดิโอที่ผลิตภ�พยนตร์แนวสยองขวัญ 

 ภ�พยนตร์เรื่อง 9-9-81 เป็นภ�พยนตร์ที่

ประกอบด้วยเรื่องสยองขวัญสั้น ๆ 9 เรื่องที่ร้อยเรียงต่อ

กนัเปน็เส้นเรือ่งเพยีงหนึง่เดยีว โดยมผีูก้ำ�กับ 9 คนกำ�กบั

แต่ละตอน  ผู้อำ�นวยก�รสร้�งเลือกที่จะห�รือกับ พิรุณ 

อนุสุริย� หนึ่งในผู้กำ�กับทั้งเก้�ที่กำ�กับตอน “เจ้�บ่�ว” 

ในภ�พยนตรเ์รือ่งดงักล�่วซึง่เปน็ตอนทีผู่อ้ำ�นวยก�รสร�้ง

มีคว�มรู้สึกว่�ประทับใจและชอบม�กที่สุด 

 ผู้อำ�นวยก�รสร้�งได้ห�รือเรื่องโจทย์จ�กผู้จัด

จำ�หน่�ยจ�กม�เลเซียกับ พิรุณ อนุสุริย� ซึ่งบังเอิญมีบท

ภ�พยนตรส์ั้นสยองขวัญเรื่องหนึ่งอยู่ในมือได้แกเ่รือ่ง “ตี

หนึ่ง” ซึ่งที่ม�ของเรื่องนี้ พิรุณ อนุสุริย� เล่�ว่� “ที่ม�

จ�กก�รสนใจในเรื่องวิญญ�ณ ว่�หลังคว�มต�ยแล้ว 

วิญญ�ณทีเ่ร�เหน็มคีว�มรู้สกึนกึคิดอย�่งไรจ�กโจทยน์ัน้

จึงเป็นที่ม�ของก�รสร้�งเรื่องร�วของวิญญ�ณผู้หญิงคน

หน่ึงทีบ่งัเอญิม�เจอกบัผูช้�ยในร�้นมนิมิ�รท์กะกล�งคนื 

คว�มคิดที่อย�กให้เป็นมินิม�ร์ทกะกล�งคืน เพร�ะรู้สึก

ว่�เปน็สถ�นก�รณแ์บบปดิทีน่�่สนใจด ีทีต่วัละครจำ�เปน็

ต้องอยู่มินิม�ร์ทค่ำ� ๆ มืด ๆ ลำ�พังจนเมื่อเจอผี คว�ม

ว้�เหว ่ระหว่�งวญิญ�ณทีต่�ยไป กบัผูช้�ยทีถ่กูสงัคมเดมิ

ทิ้งขว้�ง ก็ก่อเกิดเป็นคว�มรัก” (พิรุณ อนุสุริย�, 

สัมภ�ษณ์ 4 กรกฎ�คม 2560)

 สำ�หรับผู้อำ�นวยก�รสร้�งนั้น เมื่อได้รับบท

ภ�พยนตรสั์น้เร่ือง “ตหีนึง่” จ�กผูก้ำ�กับก�รแสดง กร็ูส้กึ

ช่ืนชอบและมมีมุทัง้คว�มสยองขวญัและคว�มรกัในเวล�

เดียวกัน แต่เนื่องจ�กในครั้งแรกผู้กำ�กับมีคว�มตั้งใจจะ

ทำ�เป็นภ�พยนตร์สั้นคว�มย�ว 30 น�ที  ซ่ึงผิด

วัตถุประสงค์จ�กผู้อำ�นวยก�รสร้�งซึ่งต้องก�รผลิต

ภ�พยนตร์คว�มย�ว 120 น�ทีหรือสองชั่วโมง จึงจำ�เป็น

ที่จะต้องให้ผู้กำ�กับก�รแสดงไปเพ่ิมเติมร�ยละเอียดใหม่

และมกี�รปรับบทของน�งเอกใหเ้ปน็ช�่งเสรมิสวยแทนท่ี

จะเป็นนักศึกษ�ต�มบทประพันธ์เพื่อให้เรื่องมีคว�มน่�

สนใจและสมจรงิม�กขึน้ รวมไปถงึก�รปรบัเรือ่งร�วสยอง

ขวัญทีเ่กดิข้ึนกับน�งเอกใหม้คีว�มน�่กลวัและตอบโจทย์

ภ�พยนตร์สยองขวัญได้ดียิ่งขึ้น

 นอกจ�กนี้ผู้อำ�นวยก�รสร้�งยังเปลี่ยนชื่อเรื่อง

จ�ก “ตีหนึ่ง”เป็น “ม�กับฝน” เพร�ะเกรงว่�ช่ือจะซำ้�

กบัภ�พยนตรท์ี่เคยออกฉ�ยม�กอ่นหน�้นีเ้รือ่ง “ตสี�ม” 

ซึ่งผู้ชมภ�พยนตร์อ�จเข้�ใจว่�เป็นภ�พยนตร์เร่ือง

เดียวกันหรือเป็นภ�คต่อกัน  

 ส�เหตุที่ใช้ชื่อว่� “ม�กับฝน” นั้นเพร�ะในก�ร

เดนิเรือ่งมกี�รกำ�หนดให้คนืทีพ่ระเอกและน�งเอกพบกนั

เปน็คนืทีฝ่นตก และฝนอ�จหม�ยถงึ “อปุสรรคของคว�ม

รัก” หรือ “คว�มชุ่มชื่นของหัวใจ” ไปในคร�วเดียวกัน 

สำ�หรับชื่อภ�ษ�อังกฤษนั้นผู้อำ�นวยก�รสร้�งเลือกชื่อ 

“Love Rain” แตเ่มือ่ไปจัดจำ�หน�่ยยงัต�่งประเทศมกี�ร

ปรับเป็นชื่อ “Red Rain” เพื่อให้ดูน่�กลัวยิ่งขึ้น

เมื่อได้แนวคิดที่ชัดเจนแล้วว่�ภ�พยนตร์จะดำ�เนินไป

อย่�งไร ผู้กำ�กับจึงดำ�เนินก�รสู่ขั้นตอนต่อไปคือ ก�ร

ออกแบบร่�งโดยกระบวนก�รสำ�คัญในขั้นก�รออกแบบ

ร�่งคอื ก�รเขยีนบทภ�พยนตรซ์ึง่แบง่เปน็ก�รเขยีนโครง

เรื่องขย�ย (Treatment) และก�รเขียนบทภ�พยนตร์ใน

แต่ละร่�ง

 2. ก�รออกแบบร่�ง

 ในขัน้ตอนก�รออกแบบร�่งนัน้เนือ่งจ�กผูก้ำ�กบั

ก�รแสดงคือผู้เขียนบทภ�พยนตร์ ดังนั้นเมื่อได้มีก�รพูด

คุยกับผู้อำ�นวยก�รสร้�งแล้วว่�จะนำ�บทเรื่อง “ตีหนึ่ง” 

ซึง่เปน็ภ�พยนตรส์ัน้ม�ผลติเปน็ภ�พยนตร์คว�มย�วสอง

ชั่วโมง ผู้กำ�กับภ�พยนตร์จึงกลับไปพัฒน�บทภ�พยนตร์

ต่อไป สำ�หรับภ�พยนตร์เรื่อง “ม�กับฝน (Love Rain)” 

นั้นผู้กำ�กับก�รแสดงได้พัฒน�ไปทั้งสิ้น 11 ร่�ง

 “บทเขียนไปทั้งหมดประม�ณ 11 ร่�งครับ ขั้น

ตอนแรก คอื ขึน้โครงร�่งก่อน ว�่เกิดอะไรขึน้กับตวัละคร 

เข�ตกอยู่ในสถ�นก�รณ์แบบไหน ทั้งตัวพระเอกและ

น�งเอกจ�กนั้นจึงม�ลำ�ดับเรื่องที่เกิดขึ้นต�มเวล� ว่�

แต่ละคนเจออะไร ทำ�ไมพระเอกถึงม�ทำ�ง�นร้�นมินิม�ร์

ท ทำ�ไมน�งเอกถึงต�ย จ�กนั้นจึงเริ่มลงร�ยละเอียดของ

แต่ละสถ�นก�รณ์ว่� นำ�พ�ตัวละครไปสู่ภ�วะ ก�รตัดสิน

ใจแบบไหน โดยยึดอยู่บนแกนคว�มขัดแย้งหลักที่แต่ละ

คนเจอไม่เหมอืนกนั พระเอกจะเจอกบัเรือ่งคว�มลม้เหลว

ในชีวิต ส่วนน�งเอกจะไม่รู้ว่�จ�กนี้ไปจะเกิดอะไรข้ึน 

ทำ�ไมถึงต�ย แต่ละร่�งจะปรับไปเพ่ือให้เนื้อเร่ืองสมูธข้ึน 

และก็ปรับไปต�มงบประม�ณที่บีบลงเรื่อย ๆ เขียนให้
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จำ�กัดสถ�นที่ลง หรือสถ�นที่เดิมแต่พย�ย�มห�มุมเล่�ใน

จุดที่หล�กหล�ยม�กขึ้น ในบทช่วงหลังๆ จะไม่ค่อยมีก�ร

เปลี่ยนแปลงบทของตัวประกอบแล้ว จะปรับแค่ตัวละคร

หลักม�กกว่� ในแง่ท่ีว่� ในงบประม�ณที่จำ�กัด เร�ไม่มี

ประสิทธิภ�พจะถ่�ยซีนที่ใช้เงินได้ เช่น ในซีนหนึ่งเขียนไว้

ว�่ มหีม�ม�เห�่น�งเอกท่ีเปน็วิญญ�ณ พอไมม่เีงนิจ�้งหม�

ม�เข�้ฉ�ก กแ็คใ่หน้�งเอกนัง่เฉย ๆ  แตท่ำ�ท�่น�่กลวัแทน”

 

 3. ก�รพัฒน�แบบ

 หลังจ�กที่ได้บทภ�พยนตร์สมบูรณ์ท่ีพร้อมจะ

ทำ�ก�รถ่�ยทำ�แล้ว จึงมีก�รคัดเลือกทีมง�นม�ทำ�ง�นใน

ด�้นต�่ง ๆ  ซึง่โดยหลกัจะม�จ�กทมีง�นทีเ่คยรว่มง�นกนั

ในภ�พยนตรเ์รือ่ง 9-9-81 บอกเล�่เก้�ศพซึง่งบประม�ณ

ของภ�พยนตร์มีคว�มใกล้เคียงกันและเข้�ใจก�รทำ�ง�น

ร่วมกันเป็นอย่�งดี นอกจ�กทีมง�นแล้วยังมีก�รว�งตัว

นักแสดงซึ่งท�งผู้อำ�นวยก�รสร้�งมีคว�มสัมพันธ์ท่ีดีกับ

สถ�นีโทรทัศน์ช่อง 7 จึงเลือกที่จะใช้นักแสดงของช่อง

เป็นหลัก รวมทั้งภ�พยนตร์ทุกเร่ืองที่บริษัทผลิตนั้นได้มี

ก�รจำ�หน่�ยลิขสิทธิ์ก�รแพร่ภ�พท�งโทรทัศน์ให้กับ

สถ�นีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ด้วย 

 “เริ่มต้นจ�กก�รได้นักแสดงม�สองคนและเริ่ม

ทำ�คว�มเข�้ใจในตวัเข� และผส�นพลอ็ตทีม่ใีหเ้ข�้กบันกั

แสดงให้ม�กที่สุดในแง่บทและโปรดักชัน คือก�รทำ�ง�น

ให้อยู่ในเวล�จำ�กัดที่สั้นและใช้โลเคชันไม่กี่ที่ แต่ต้องทำ�

ออกม�ให้มีพัฒน�ก�รของเรื่องและมีคว�มสนุก ตลก 

และมกี�รพ�คนดูใหไ้ด้เหน็แงม่มุต่�ง ๆ  ของตัวละคร เชน่ 

คว�มกลัว คว�มเศร้� คว�มโกรธ และคว�มสูญเสีย” 

(พิรุณ อนุสุริย�, สัมภ�ษณ์ 4 กรกฎ�คม 2560)

 ก�รผลติภ�พยนตรท์ีม่งีบประม�ณจำ�กดันัน้จะ

อ�ศัยก�รควบคุมงบประม�ณในก�รถ่�ยทำ�โดยเลือกใช้

นักแสดงที่มีค่�ตัวไม่สูงม�กประกอบกับก�รถ่�ยทำ�ใน

สถ�นที่จำ�นวนไม่ม�ก เพร�ะจะช่วยประหยัดค่�ใช้จ่�ย

ในก�รเดินท�งและก�รเตรียมง�น  นอกจ�กนี้ยังต้องมี

ก�รเจรจ�ค่�แรงกับทีมง�นด้�นต่�ง ๆ ซึ่งมีใจรักอย�ก

ทำ�ง�นด�้นภ�พยนตรจ์งึยอมท่ีจะลดค�่ตวัลงเพือ่ม�รว่ม

ง�นกับบริษัทของเร� 

 และถึงแม้ว่�ภ�พยนตร์เรื่องนี้จะมีงบประม�ณ

จำ�กดั แตก่ระบวนก�รหนึง่ทีเ่ร�ไมล่ะเลยและพรอ้มท่ีจะ

เพิ่มต้นทุนให้คือ ก�รฝึกซ้อมนักแสดง (workshop) โดย

มกี�รนดัหม�ยนักแสดงนำ�ของเรือ่งส�มคนม�ซกัซ้อมก�ร

แสดงกนัโดยผูก้ำ�กบัจะใหน้กัแสดงลองฝกึซอ้มบทบ�ทใน

ฉ�กทีผู่ก้ำ�กบัก�รแสดงพจิ�รณ�ว�่นกัแสดงอ�จแสดงได้

ไมส่มบทบ�ท แตเ่นือ่งจ�กนกัแสดงนำ�ท้ังสองเคยรว่มง�น

ละครโทรทัศน์ม�ด้วยกันก่อน ปัญห�นี้จึงหมดไป ใน

ระหว�่งก�รถ�่ยทำ�จงึไม่มีก�รถ�่ยทำ�หล�ยรอบเพร�ะนกั

แสดงส�ม�รถแสดงร่วมกันได้ดี

 “กรณีเวิร์คชอป มองว่�จำ�เป็นเสมอครับ โดย

เฉพ�ะนักแสดงใหม่ อย่�ง Love Rain เวิร์คแค่รอบเดียว

ก็อยู่แล้ว แซมมี่กับบูมจะเป็นคนที่เล่นได้ ทำ�คว�มเข้�ใจ

บทง่�ยอยู่แล้ว เวิร์คช็อปเลยแค่พูดคุยกันเบื้องต้น ลองดู

ก�รแสดงของเข�ว�่ ทีผ่�่นม�ก�รเลน่ ก�รแสดงออกเปน็

ยังไง ซึ่งมันมีลักษณะของก�รเป็นละครอยู่

 ในเวิร์คช็อปส่วนใหญ่จะเป็นก�รอธิบ�ยว่� พอ

เปน็ก�รทำ�หนงัแลว้ มกี�รแสดงออกทีต่�่งไปอย�่งไร เชน่ 

เล่นให้น้อยลง สมจริงข้ึน รับมุมต่�ง ๆ ท่ีกล้องถ่�ยม� 

รวมถึงต้องเล่นฉ�กเดิมซำ้� ๆ กันเพร�ะหนังเป็นก�รถ่�ย

รบัหล�ยมมุ สว่นก�รแสดงท่ีเป็นธรรมช�ตขิองท้ังสองคน 

ก็จะปรับให้เป็นท�งละครน้อยลง เช่น ก�รพูดที่ต้องพูด

ชัดถ้อยชัดคำ� มีคำ�ควบกลำ้� ก็ให้พูดเหมือนคนธรรมด�ที่

เสียงลิ้นพันกันบ้�ง โทนเสียงแกว่ง ๆ บ้�ง เพร�ะในชีวิต

จริง คนเร�ไม่ได้ควบคุมเสียงให้คงที่ได้หมดอย่�งละคร” 

(พิรุณ อนุสุริย�, สัมภ�ษณ์ 5 กรกฎ�คม 2560)

 

 4. ก�รประกอบสร้�ง

 เมื่อมีก�รเตรียมง�นทุกอย่�งพร้อมเรียบร้อย

แล้ว ผู้อำ�นวยก�รสร้�งฝ่�ยผลิต (Line Producer) จึงได้

ทำ�ก�รว�งแผนก�รถ่�ยทำ�โดยจัดส่งงบประม�ณร�ยวัน

ใหก้บัผูอ้ำ�นวยก�รสร�้งฝ�่ยบรหิ�รและกำ�หนดวนัถ�่ยทำ�

โดยทำ�ก�รแตกร�ยละเอียดบทภ�พยนตร์ต�มสถ�นท่ี

ถ่�ยทำ�และวันถ่�ยทำ�แจกจ่�ยให้กับทีมง�นที่เกี่ยวข้อง

และนักแสดง  ในระหว่�งก�รถ่�ยทำ�มักมีปัญห�เกิดขึ้น

อยู่เร่ือย ๆ อ�ทิ เจ้�ของร้�นมินิม�ร์ทซ่ึงอนุญ�ตให้ใช้

สถ�นท่ีในก�รถ่�ยทำ�แบบคดิค�่เช่�มคีว�มประสงคจ์ะคดิ

ค�่เช�่เพิม่ ซึง่ในสว่นนีท้มีง�นไมส่�ม�รถเจรจ�ตอ่รองได้

จึงต้องขอให้ผู้อำ�นวยก�รสร้�งม�เจรจ�ต่อรองให้จน

สำ�เร็จในที่สุด นอกจ�กนี้ยังมีปัญห�อื่น ๆ อีก เช่น

 “งบประม�ณที่จำ�กัดและเวล�ก�รถ่�ยทำ�ท่ีไม่

เยอะม�ก ทำ�ให้ต้องทำ�ก�รบ้�นเยอะ และต้องแก้ปัญห�

เฉพ�ะหน�้ตลอดเวล�รวมถงึก�รรว่มง�นกบัทมีง�นทีเ่พิง่

เคยเจอกันครั้งแรก บ�งคนอ�จจะรับกับคว�มเรื่องม�ก
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ของผูก้ำ�กบัไมไ่ด ้จนล�ออกไปทำ�ให้ตอ้งห�คนม�ทำ�ง�น

แทนอย่�งฉุกละหุก และก�รเข้�ม�มีส่วนร่วมในหนัง 

เกี่ยวกับก�รตัดต่อที่มีคนที่ไม่เกี่ยวในส�ยง�นเข้�ม�

กำ�หนดทิศท�งของหนัง” (พิรุณ อนุสุริย�, สัมภ�ษณ์ 4 

กรกฎ�คม 2560)

 

 5. ก�รเก็บร�ยละเอียด

 หลังจ�กที่ภ�พยนตร์ถ่�ยทำ�เสร็จสมบูรณ์แล้ว 

ขั้นตอนต่อม�คือก�รเก็บร�ยละเอียดซึ่งก็คือก�รดำ�เนิน

ก�รด้�นหลังก�รถ่�ยทำ� (Post production)  ผู้อำ�นวย

ก�รสร้�งต้องคัดเลือกผู้ที่จะม�ตัดต่อภ�พยนตร์หรือ 

Editor ซึง่ผูอ้ำ�นวยก�รสร้�งได้เลอืกผูตั้ดต่อทีเ่คยรว่มง�น

ม�ก่อน และเลือกใช้ผู้ตัดต่อหล�ยคนเพื่อเลือกคนที่เล่�

เรื่องได้ดีที่สุด โดยผู้อำ�นวยก�รสร้�งยินดีที่จะส้ินเปลือง

ค่�ใช้จ่�ยในส่วนน้ีโดยก�รจ่�ยค่�แรงผู้ตัดต่อถึงสองคน

เพื่อให้ก�รเล่�เรื่องออกม�สมบูรณ์ที่สุด 

 “กระบวนก�รโพสต์โปรดกัชนั กจ็ะมกี�รตัดตอ่

อยู่สองคนเป็นหลัก คือ คนตัดต่อของอิดิทไทด์ กับคิว อิดิ

ทเตอรอี์กคนทีเ่ข�้ม�ชว่ยปรบัใหส้มธูข้ึนในฉ�กไคลแ์มกซ ์

ปญัห�ก�รโพสตไ์มค่อ่ยม ีนอกจ�กเรือ่งคว�มคดิเหน็ของ

คนที่ต้องม�เกี่ยวข้องกัน เช่น คนทำ�เพลงม�มีปัญห�กับ

คทัตงิทีอ่ดิทิเตอร์ตัด แต่พอคนทำ�เพลงม�เรยีงคทัติงใหม ่

ท�งหนังก็เสีย สุดท้�ยก็กลับเป็นแบบเดิม แล้วให้คนทำ�

เพลง ไปทำ�เพลงเอ�เองต�มเท่�ที่จะทำ�ได้” (พิรุณ อนุ

สุริย�, สัมภ�ษณ์ 5 กรกฎ�คม 2560)

 นอกจ�กก�รตัดต่อแล้ว ยังมีก�รเลือกผู้ที่จะ

สร้�งสรรค์ดนตรีประกอบภ�พยนตร์และเพลงประกอบ

ภ�พยนตร์ซึ่งในส่วนของเพลงประกอบภ�พยนตร์นั้นได้

เพลง “ลมห�ยใจ” ของบอยด์ โกสิยพงศ์ ซ่ึงมีคว�ม

สัมพันธ์อันดีกับผู้อำ�นวยก�รสร้�งและยินดีให้ใช้เพลงที่

ท่�นแต่งม�ประกอบภ�พยนตร์โดยเสียค่�ใช้จ่�ยในก�ร

อนุญ�ตให้ใช้เพลงต�มธรรมเนียมทั่วไป ส่วนดนตรี

ประกอบนั้นได้อดีตผู้ทำ�ดนตรีประกอบช�วต่�งประเทศ

ที่ได้เคยร่วมง�นกันม�ก่อนในภ�พยนตร์เรื่องก่อนหน้�

ของบริษัทม�ดำ�เนินก�รให้ โดยท�งบริษัทต้องส่ง

ภ�พยนตร์ที่ตัดต่อเสร็จแล้วไปให้ผู้ทำ�ดนตรีประกอบ

พิจ�รณ�อ�รมณ์ของภ�พยนตร์และสร้�งสรรค์เพลง

ประกอบให้สอดคล้องกับก�รดำ�เนินเรื่องของภ�พยนตร์

และในขณะเดียวกันผู้ทำ�ดนตรีประกอบก็ได้เรียบเรียง

เพลง “ลมห�ยใจ” เพลงประกอบภ�พยนตร์ขึ้นม�ใหม่

โดยท้ังหมดน้ีได้ขออนุญ�ตคุณบอยด์  โกสิยพงศ์                            

ผู้ประพันธ์เพลง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 ง�นด�้นหลงัก�รถ�่ยทำ�ทีส่ำ�คญัอกีประก�รคอื 

ก�รทำ�เทคนิคพิเศษด้�นภ�พซึ่งในส่วนนี้ได้ใช้พนักง�น

ของบริษัทซึ่งบริษัทได้มีแผนกที่ทำ�คอมพิวเตอร์กร�ฟิก

อยู่แล้วจึงส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ภ�ยในบริษัท โดยผู้

อำ�นวยก�รสร�้งและผูก้ำ�กบัก�รแสดงไดร้ว่มกนัพจิ�รณ�

ง�นด้�นนี้เพื่อให้ภ�พออกม�สมจริงม�กที่สุด

 

 6. ก�รเสนอผลง�น

 เป�้หม�ยหลกัของก�รผลติภ�พยนตร์เรือ่ง “ม�

กับฝน (Love Rain)” นั้นคือตล�ดต่�งประเทศดังนั้นผู้

อำ�นวยก�รสร้�งจึงกำ�หนดก�รผลิตภ�พยนตร์ให้ทันกับ

เทศก�ลภ�พยนตร์เมืองค�นส์ (Cannes Film Festival) 

ซึ่งจัดขึ้นระหว่�งวันที่ 17-26 พฤษภ�คม 2560 ณ เมือง

ค�นส์ ประเทศส�ธ�รณรัฐฝรั่งเศส  โดยบริษัทได้เข้�ร่วม

กบักรมสง่เสรมิก�รค�้ระหว�่งประเทศ กระทรวงพ�ณชิย์

ซ่ึงให้ก�รสนับสนุนผู้ประกอบก�รด้�นภ�พยนตร์ใน

ประเทศไทยให้ร่วมออกแสดงสนิค้�ภ�พยนตร์ในเทศก�ล

ดังกล่�ว ซึ่งท�งกรมก�รค้�ระหว่�งประเทศได้ให้ก�ร

สนับสนุนด้�นพื้นท่ีจัดแสดงบริษัทฯละ 9 ต�ร�งเมตร 

พร้อมบัตรเข้�ร่วมง�นบริษัทฯละ 1 ใบ ในก�รเข้�ร่วม

ง�นดังกล่�ว บริษัทได้จัดเตรียมสื่อโปสเตอร์ของ

ภ�พยนตร์ ตัวอย่�งภ�พยนตร์พร้อมคำ�บรรย�ยภ�ษ�

องักฤษคว�มย�ว 2 น�ทแีละแผน่พบัภ�พของภ�พยนตร์

เพื่อทำ�ก�รส่งเสริมก�รข�ยภ�พยนตร์เรื่อง “ม�กับฝน 

(Love Rain)” โดยใช้ชือ่ภ�ษ�องักฤษ Red Rain สำ�หรบั

ก�รจดัจำ�หน�่ยในต�่งประเทศ เพือ่ใหภ้�พยนตรม์คีว�ม

น่�กลัวม�กขึ้น

 ผู้วิจัยในฐ�นะผู้อำ�นวยก�รสร้�งภ�พยนตร์ได้

เปน็ตวัแทนของบรษิทัเข�้ร่วมเทศก�ลภ�พยนตรด์งักล�่ว

ในฐ�นะพนกัง�นข�ยและแนะนำ�ผลติภัณฑภ์�พยนตรใ์ห้

ผู้ซื้อช�วต่�งประเทศที่สนใจ  ส่วนใหญ่ผู้ซ้ือจะเดินผ่�น

บูธและมองเห็นโปสเตอร์ภ�พยนตร์แล้วเกิดคว�มสนใจ 

จ�กนัน้กจ็ะแวะท่ีบูธเพือ่ขอข้อมลูภ�พยนตรเ์พิม่เตมิและ

ชมตวัอย�่งภ�พยนตร ์ โดยภ�ยในง�น ผลประโยชนท่ี์ท�ง

บริษัทได้รับคือ ได้ร�ยช่ือผู้สนใจในภ�พยนตร์เพื่อนำ�

เสนอภ�พยนตร์อีกครั้งหลังจ�กภ�พยนตร์ได้ทำ�ก�รตัด

ต่อเสร็จสมบูรณ์พร้อมออกฉ�ย โดยในระหว่�งที่เข้�ร่วม

ในเทศก�ลนั้นภ�พยนตร์ยังอยู่ในช่วงตัดต่อยังไม่เสร็จ
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สมบรูณด์งันัน้ผูซ้ือ้จึงยงัไมตั่ดสนิใจทีจ่ะซือ้ในชว่งเทศก�ล

แต่จะขอชมภ�พยนตร์เต็มเรื่องก่อนจึงจะตัดสินใจ 

อย�่งไรก็ดกีอ่นหน�้นัน้เร�ได้ทำ�สญัญ�ซือ้ข�ยภ�พยนตร์

กับประเทศม�เลเซีย ล�ว กัมพูช�และไต้หวันเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว  สำ�หรับผู้ซื้อที่สนใจในภ�พยนตร์ของเร�

ระหว่�งออกแสดงในเทศก�ลได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง 

เวียดน�ม เมียนม� เยอรมัน ฝรั่งเศส อังกฤษ อเมริก� 

ไต้หวัน จีน

 

 7. ก�รประเมินผล

 เนื่องจ�กภ�พยนตร์ยังไม่เสร็จส้ินสมบูรณ์ จึง

ทำ�ให้ประเมนิไดเ้พียงคว�มรูสึ้กหลังจ�กทีไ่ดช้มโปสเตอร์

และตัวอย่�งภ�พยนตร์เท่�นั้น ซ่ึงจ�กก�รสังเกต

พฤติกรรมของผู้ซ้ือในระหว่�งเทศก�ลภ�พยนตร์เมือง

ค�นส์นั้นพบว่� ผู้ซื้อในกลุ่มประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง 

เวียดน�ม เมียนม� เยอรมัน ฝรั่งเศส อังกฤษ อเมริก� 

ไตห้วนั จนี ใหค้ว�มสนใจกบัโปสเตอรซ่ึ์งเปน็สือ่ทีต่ดิไว้ใน

บูธเป็นลำ�ดับแรก เมื่อเห็นโปสเตอร์และสนใจก็จะเข้�ม�

พดูคยุกบัตวัแทนบรษิทัเพือ่ขอชมตวัอย�่งภ�พยนตร์และ

สอบถ�มถึงร�ค�ค�่ลขิสทิธิข์องภ�พยนตรใ์นพ้ืนทีด่งักล�่ว

อภิปรายผล

 ในก�รสร้�งสรรค์ภ�พยนตร์เรื่องหนึ่งนั้น ขั้น

ตอนก�รสร�้งสรรค์ต�มระเบยีบวธิกี�รวจัิยเชงิสร�้งสรรค์

นั้นมีลักษณะคล้�ยคลึงกับกระบวนก�รในก�รผลิต

ภ�พยนตร์ของบ�สเชียน คลีฟ (Cleeve, 2006)  โดยขั้น

ตอนในก�รสร�้งสรรค์ขัน้ทีห่นึง่ได้แก ่ก�รกำ�หนดแนวคดิ 

เปรยีบไดก้บัขัน้พฒัน� โดยในขัน้นีจ้ะมกี�รกำ�หนดคว�ม

คิดในก�รสร้�งภ�พยนตร์ซึ่งก็คือขั้นที่ผู้อำ�นวยก�รสร้�ง

ได้รับโจทย์ก�รสร้�งภ�พยนตร์ม�จ�กผู้ซ้ือช�วต่�งช�ติ

และไดม้�ห�รอืกบัผูก้ำ�กบัภ�พยนตร์ทีอ่ย�กรว่มง�นดว้ย

เพื่อพัฒน�โครงเรื่องภ�พยนตร์ต่อไป  

 ขั้นที่สองในกระบวนก�รวิจัยเชิงสร้�งสรรค์ คือ 

ก�รออกแบบร�่ง เปรียบไดก้บัขัน้ตอนก�รเตรยีมก�รถ�่ย

ทำ� ซึ่งในขั้นนี้ผู้กำ�กับภ�พยนตร์ต้องไปพัฒน�โครงเร่ือง

ขย�ยและบทภ�พยนตรเ์พือ่ใหผู้อ้ำ�นวยก�รสร�้งพจิ�รณ�

และปรบัแกจ้นกว�่จะไดบ้ทภ�พยนตรท์ีพ่รอ้มถ�่ยทำ� ขัน้

ที่ส�ม คือ ก�รพัฒน�แบบ เปรียบได้กับขั้นตอนก�ร  

เตรียมก�รถ่�ยทำ�ในส่วนของก�รจัดทำ�งบประม�ณ ก�ร

คัดเลอืกทมีง�นและนกัแสดง จงึอ�จกล่�วได้ว่� ข้ันทีส่อง

และขั้นที่ส�มในกระบวนก�รวิจัยเชิงสร้�งสรรค์นั้นก็คือ 

ข้ันตอนที่สองของกระบวนก�รผลิตภ�พยนตร์ซึ่งได้แก่ 

ก�รเตรียมก�รถ่�ยทำ� (Pre-production)

 ข้ันท่ีสี่ในกระบวนก�รวิจัยเชิงสร้�งสรรค์ คือ 

ก�รประกอบสร้�ง ซึ่งในข้ันตอนนี้ก็คือ กระบวนก�ร

สร้�งสรรค์ผลง�นจริง ซ่ึงเปรียบได้กับข้ันตอนท่ีส�มใน

กระบวนก�รผลิตภ�พยนตร์ได้แก่ ข้ันก�รถ่�ยทำ�

ภ�พยนตร์ (Production) ในข้ันนี้จะมีก�รถ่�ยทำ�จริง 

ห�กก�รว�งแผนเตรียมง�นในขั้นตอนเตรียมก�รถ่�ยทำ�

มีคว�มละเอียดรอบคอบและเตรียมคว�มพร้อมได้ดีจะ

ทำ�ให้ก�รถ่�ยทำ�เป็นไปอย่�งร�บรื่น อย่�งไรก็ดีแม้จะมี

ก�รเตรียมง�นม�ดีเพียงใดก็ต�มแต่สถ�นก�รณ์ในขณะ

ถ่�ยทำ�จริงมีคว�มผันผวนอยู่ตลอดเวล� จึงมักมีปัญห�

เฉพ�ะหน้�ให้แก้ไขเสมอ จ�กก�รมีส่วนร่วมในก�รถ่�ย

ทำ�พบว่� ห�กมีผู้ท่ีมีอำ�น�จในก�รตัดสินใจโดยเฉพ�ะ

อย่�งยิ่งผู้ที่ส�ม�รถตัดสินใจเรื่องงบประม�ณได้ทันทีอยู่

ในกองถ�่ยดว้ยจะทำ�ใหส้�ม�รถแก้ปญัห�ทีเ่กดิขึน้ไดเ้ร็ว

ข้ึนและก�รถ่�ยทำ�จะกลับเข้�สู่ภ�วะปกติได้โดยเร็ว 

เพร�ะปัญห�ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับเรื่องงบ

ประม�ณในก�รถ่�ยทำ�เป็นหลัก ในกรณีของภ�พยนตร์

เรื่อง “ม�กับฝน” นั้นปัญห�ที่เกิดขึ้นล้วนเกี่ยวข้องกับ

เรื่องเงินทั้งสิ้นอ�ทิ ก�รข้ึนค่�เช่�สถ�นที่ของเจ้�ของ

สถ�นที่ ก�รทำ�ง�นล่�ช้�เพร�ะทีมง�นไม่เข้�ข�กันซ่ึง

ปัญห�ที่ต�มม�คือ คิวเกินและต้องจ่�ยค่�เช่�อุปกรณ์

และค่�ล่วงเวล�ของทีมง�นเพิ่มเติม

 ข้ันท่ีห้�ในกระบวนก�รวิจัยเชิงสร้�งสรรค์ คือ 

ก�รเก็บร�ยละเอยีดซึง่ขัน้ตอนนีก็้คอื ก�รนำ�ภ�พทีไ่ดจ้�ก

ก�รถ่�ยทำ�ม�ตัดต่อและพิจ�รณ�ว่�ต้องถ่�ยทำ�เพิ่มเติม

หรือไม่ เนื่องจ�กภ�พยนตร์เรื่องนี้มีงบประม�ณค่อนข้�ง

จำ�กัด ทีมง�นตัดสินใจไม่ถ่�ยเพิ่มเติมแต่จะใช้เทคนิคด้�น

ภ�พและก�รตดัตอ่เข�้แกป้ญัห�ห�กพบว่�ภ�พทีไ่ด้ม�จ�ก

ก�รถ่�ยทำ�ไม่เพียงพอ ขั้นตอนนี้เปรียบได้กับขั้นหลังก�ร

ถ�่ยทำ� (Post production) ซ่ึงเปน็ข้ันตอนของก�รตดัตอ่ 

ก�รทำ�เทคนิคพิเศษด้�นภ�พ ก�รทำ�ดนตรีประกอบและ

ก�รจัดทำ�สำ�เน�ภ�พยนตร์เพื่อพร้อมสำ�หรับก�รฉ�ยใน

โรงภ�พยนตร์  ภ�พยนตร์เรื่องนี้ใช้ก�รถ่�ยทำ�แบบดิจิทัล 

ผลผลิตจ�กกระบวนก�รหลังก�รถ่�ยทำ�จะอยู่ในรูปแบบ

ของเอชดีไฟล์และดีซีพีซ่ึงจะพร้อมส่งมอบให้ผู้ซ้ือในต่�ง
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ประเทศ และฉ�ยในระบบดิจิทัลในประเทศไทยทั้งเขต

กรุงเทพมห�นคร ปริมณฑล และต่�งจังหวัด

 ขั้นที่หกและเจ็ดในกระบวนก�รวิ จัยเชิง

สร้�งสรรค์ซึ่งได้แก่ ก�รนำ�เสนอผลง�นและก�รประเมิน

ผลนั้นเปรียบได้กับ ก�รจัดจำ�หน่�ยภ�พยนตร์ทั้งในและ

ต�่งประเทศ ซึง่ภ�พยนตรเ์รือ่ง “ม�กบัฝน (Love Rain)” 

นั้นมีคว�มแตกต่�งจ�กภ�พยนตร์ไทยเรื่องอื่นที่จะ

ว�งแผนในก�รจัดจำ�หน่�ยภ�พยนตร์ในไทยก่อนแล้วจึง

จัดจำ�หน่�ยในต่�งประเทศ แต่ภ�พยนตร์เรื่องนี้ว�งแผน

จัดจำ�หน่�ยในต่�งประเทศก่อน เมื่อทำ�ก�รลงน�มใน

สัญญ�กับต่�งประเทศแล้วจึงจะม�กำ�หนดก�รฉ�ยใน

ไทย โดยจะทำ�ก�รส่งมอบให้ต่�งประเทศได้ฉ�ยในช่วง

เวล�เดียวกับที่มีก�รออกฉ�ยในประเทศไทย
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